
My Rewards
Su „4Life“ švenčiamas kiekvienas 
pasiekimas. (Ir mes tikrai žinome, kaip 
pasiekimus pažymėti!) Jums patinka 
tyrinėti egzotiškas vietas arba mėgautis 
rafinuotais gyvenimo malonumais? 
Mūsų atlygio programa sukurta taip, 
kad jus motyvuotų, o asmenines 
pergales, pasiektas kelionėje su „4Life“ 
paverstų tikrai įsimintinomis.



Europos pripažinimo 
programa 

Kai pakylate į naują rangą, gaunate įspūdingą 
atlapo ženklelį, kuriuo pažymimas jūsų 
pasiekimas, ir kitų dovanų, primenančių apie 
šią nelengvai užtarnautą sėkmę. 

Kai pirmą kartą įgyvendinate „Builder Elite“, 
„Diamond“, „Diamond Elite“, „Presidential“ 
arba „Presidential Elite“ kvalifikacinius 
reikalavimus, pagal specialią Europos 
pripažinimo programą gaunate specialią 
dovaną, kuria jums ne tik atsilyginame, bet ir 
padedame toliau plėsti jūsų verslą. Partneriai, 
kurie pasiekia bet kurį iš aukštesnių rangų, 
taip pat gauna ženklelį ir apdovanojimą pagal 
pasaulinę pripažinimo programą. 

Skatinamoji kelionė „Great 
Escape“ 
Pirmą kartą pasiektas „Presidential“, 
„Presidential Elite“,  „Bronze“, „Bronze Elite“, 
„Silver“ arba „Silver Elite“ 

Įgyvendinkite kvalifikacinius reikalavimus ir 
uždirbkite prabangią kelionę „Great Escape“. 
Keliaukite į tolimas vietoves su kitais 
partneriais bei kompanijos vadovais, visiškai 
pasinerkite į įspūdžius, pasitaikančius tik 
kartą gyvenime. 

Rangą „Silver“ ir „Silver Elite“ pasiekę 
partneriai gali tikėtis ir net daugiau – 
aukštesnio lygio apsistojimo, išskirtinių 
renginių.

pasiekimo pirmą kartą 
dovana 
Pirmą kartą pasiektas „Bronze Elite“, 
„Silver“ arba „Silver Elite“ 

Kai rangą „Bronze Elite“, „Silver“ arba „Silver 
Elite“ pasiekiate pirmą kartą, uždirbate 
specialią vienkartinę premijos dovaną! 
Šiomis dovanomis norime, kad jūsų veide 
atsirastų šypsena, o širdyse – įkvėpimas 
siekti daugiau pergalių.
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„Cartier“ laikrodis 
Pirmą kartą pasiektas „Gold“ 

Šis atlygis skirtas mūsų partneriams, 
užsibrėžusiems siekti aukso ir tai 
įgyvendinusiems! Kiekvienas naujas rango 
„Gold“ partneris gauna nepaklūstančio 
laikui dizaino laikrodį: graviruotą „Cartier“. 
Šis „Cartier“, neabejotinas statuso simbolis, 
atspindi prabangą bei turtą. Geresnio 
būdo atlyginti už intensyvų jūsų darbą ir 
kruopštumą turbūt nėra.

Svajonių išvyka  
Pirmą kartą pasiektas „Gold Elite“ 

Mūsų partneriai, pirmą kartą pasiekę „Gold 
Elite“, uždirba svajonių išvyką dviems. Kas 
yra svajonių išvyka? Safaris Afrikoje? Poilsis 
egzotiškoje saloje? Apsipirkimas Paryžiuje? 
Galime tai paversti tikrove! Partneriams 
padės asmeninis kelionių asistentas, 
kuris jų svajonę pavers tikrove. Į šį atlygį 
įeina skrydžio bilietai, apgyvendinimas ir 
pervežimas nuo oro uosto bei iki jo – ir 
partneriui ir jo svečiui.*

*Netaikoma, kol galioja pakilimo į aukštesnį rangą paskata

Įkūrėjų – David ir Bianca – 
aplankymas namie 
Pirmą kartą pasiektas „Gold“ 

Platintojai, kurie pirmą kartą pasiekia 
„Gold“, gauna visiškai apmokėtą kelionę 
pas Jutos valstijoje (JAV) įsikūrusius 
kompanijos įkūrėjus – David ir Bianca 
Lisonbee. Be to, jiems surengiama 
ekskursija po itin modernią mūsų gamyklą, 
taip pat – įsimintina vakarienė su „4Life“ 
darbuotojais, įkvėpusiais šiuos platintojus 
pasiekti tai, ką jie pasiekė. 

(Gali būti taikomi tarptautiniai apribojimai.)
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„Rolex“ laikrodis  
Pirmą kartą pasiektas „Platinum“  

Kai pasiekiate rangą „Platinum“, pasiekiate 
vieną iš didžiausių „4Life“ sėkmės aukštumų. 
Todėl su „Platinum“ gaunate neprilygstamą 
laikrodį: „Rolex“. „Rolex“ laikrodžiai yra 
pagaminti geriausių meistrų, jie yra 
prabangos ir ekstravagancijos simboliai, 
patikimai veikiantys visą gyvenimą.  

Asmeninė nepakartojama 
kelionė 
Pirmą kartą pasiektas „Platinum Elite“ 

Pasiekti „Platinum Elite“ tikrai nėra lengva! 
Tai aukščiausias „4Life“ rangas, todėl visiškai 
natūralu, kad už „Platinum Elite“ turi būti 
atlyginama tiesiog neprilygstamais įspūdžiais: 
kelione, kokia pasitaiko tik kartą gyvenime. 
Šio atlygio gavėjai drauge su „4Life“ komanda 
suplanuos būtent jiems sukurtą, mūsų 
visiškai apmokėtą kelionę dviems asmenims, 
į kurią įeis pramogos, maistas ir apsistojimas, 
viršysiantys net drąsiausius jūsų lūkesčius.*

*Netaikoma, kol galioja pakilimo į aukštesnį rangą paskata 

Vadovo vizitas į jūsų miestą  
Pirmą kartą pasiektas „Platinum“ 

Kai partneriai pasiekia „Gold“, vežame 
juos į Jutą. Kai jie pasiekia „Platinum“, 
šventę atvežame jiems! Pirmą kartą rangą 
„Platinum“ pasiekę partneriai gauna „4Life“ 
vadovų vizitą į jų miestą bei pasveikinimą 
asmeniškai!
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Taisyklės ir kvalifikacijos 
informacija

• Jei partneriai atšaukia atlygio panaudojimą 
po programos termino, teisę į atitinkamą 
atlygį jie praranda. 

• Tam, kad gautų atlygį, jo suteikimo metu 
visi partneriai turi būti aktyvūs ir bei deramai 
laikytis „4Life“ taisyklių.

• Kelionės suteikiamos dviems asmenims. 
Jei partneris nori pasiimti daugiau svečių, 
išlaidas už kiekvieną paskesnį asmenį jis 
turi padengti pats („4Life“ moka tik už du 
asmenis).

• Mano atlygio perleisti negalima.

• Visų atlygių vertę reikia pranešti jūsų 
valstybės mokesčių administravimo įstaigai, 
kaip to reikalauja atitinkami teisės aktai. 

• Visos taisyklės ir atlygiai gali būti keičiami.

* Esminė apimtis („Principal Volume“, PV): visi LP už produktus, kuriuos įsigijote sau arba perparduoti ir gauti mažmenos pelną, ir už produktus, kuriuos klientai įsigijo per jūsų  
„MyShop“ svetainę.

** Spinduliai turi būti atskiri, juose turi būti bent vienas nurodyto arba aukštesnio rango partneris. Kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys partneriai spinduliuose neprivalo būti 
tiesioginiai kontaktai.

*** Privalu turėti 3 atskirus spindulius su 50 000 OV, iš kurių kiekviename būtų bent po vieną „Bronze“.

† Prieš pirmąsyk pasiekdami rangą „Gold“ partneriai privalo ne mažiau kaip vieną kartą pasiekti rangą „Silver Elite“.

†† Ne mažiau kaip pusė turi būti tiesioginiai kontaktai. Rangų „Associate“, „Builder“ ir „Builder Elite“ atvejais visi turi būti tiesioginiai kontaktai.

††† Žmonėms, kuriuos įregistruoja „Associate“, jokie konkretūs PV reikalavimai netaikomi.

Kvalifikaciniai reikalavimai Associate Builder Builder Elite Diamond Diamond Elite Presidential Presidential Elite

Mėnesio PV* 100 100 100 100 100 100 100

Asmeniškai įregistruoti 
svarbūs klientai arba partneriai, 
pasiekę 100 PV/mėn.††

1††† 3 3 6 6 8 8

Mėnesio LP per pirmuosius 3 
lygius be kompresijos 1.000 3.000 5.000 10.000 15.000

Spinduliai**
2 

Builder Elite
2 

Diamond
2

Diamond Elite

Mėnesinė organizacijos 
apimtis (OV) 

Bronze Bronze Elite Silver Silver Elite Gold† Gold Elite Platinum Platinum Elite

100 100 100 100 100 100 100 100
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